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รำยงำนกำรประเมินผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

ชื่อโครงกำร  ความพึงพอใจการใหบ้รกิาร ส านักกิจการนักศึกษา  
หน่วยงำน  ส านักกจิการนกัศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ระยะเวลำด ำเนินงำน ปีการศึกษา 2562 

สถำนท่ีปฏิบัติงำน ส านักกจิการนกัศึกษา 

 

 

 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ส านักกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ให้ผู้จัดได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ ซึ่งน าไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการการบูรณาการ การจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

 ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการด้วยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน 
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 ควำมคิดเ ห็นเกี่ยวกับกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ    โดยภำพรวม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

S.D. 
ระดับพึงพอใจ 

1. ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 3.81 0.98 มาก 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.98 0.90 มาก 

รวม 3.90 0.04 มำก 
 จำกตำรำง พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจการให้บรกิาร ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มำก 
 

 จากการด าเนินส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาปีการศึกษา 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดท าแบบสอบถาม เป็น 4 ส่วนประกอบด้วย 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการ 

 ประกอบด้วยค าถาม 13 ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า 5 ค่า โดยมีการ                   
ตีระดับคะแนน ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  (5) 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  (4) 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง (3) 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย (2) 
  ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  (1) 
  รำยละเอียดในกำรวิเครำะห์ข้อมูลน ำเสนอในรูปของตำรำง ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 ตำรำงท่ี 1 สถานะของผู้ตอบค าถาม 

เพศ จ ำนวนผู้ตอบค ำถำม ร้อยละ 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 29.00 10.90 
นักศึกษา 237.00 89.10 
บุคลากรภายนอก - 0.00 

รวม 266.00 100.00 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษา (ร้อยละ 89.10) 
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 ตำรำงท่ี 2 การใช้บริการของผู้ตอบค าถาม 

กำรใช้บริกำร จ ำนวนผู้ตอบค ำถำม ร้อยละ 
น้อยกว่าเดือนละครั้ง             92.00  34.72 
เดือนละครั้ง             98.00  36.98 
เดือน2-3 ครั้ง             37.00  13.96 
มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน             38.00  14.34 

รวม           265.00  100.00 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้บริการเดือนละครั้ง (ร้อยละ 36.98) 
 ตำรำงท่ี 3 งานที่ขอรับบริการของผู้ตอบค าถาม 

งำนท่ีขอรับบริกำร จ ำนวนผู้ตอบค ำถำม ร้อยละ 
น้อยกว่าเดือนละครั้ง           114.00  42.86 
เดือนละครั้ง             88.00  33.08 
เดือน2-3 ครั้ง             49.00  18.42 
มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน             15.00  5.64 

รวม           266.00  100.00 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ งานที่ขอรับบริการ น้อยกว่าเดือนละครั้ง (ร้อยละ 42.86) 
 ตำรำงท่ี 4 งานที่ขอรับบริการ ของผู้ตอบค าถาม 

งำนท่ีขอรับบริกำร จ ำนวนผู้ตอบค ำถำม ร้อยละ 
งานงานธุรการ              4.00  1.50 
งานกิจกรรมนักศึกษา           138.00  51.88 
งานแนะแนวและจัดหางาน             20.00  7.52 
งานสารสนเทศและนวัฒกรรม              4.00  1.50 
งานวินัยนักศึกษา              2.00  0.75 
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา              6.00  2.26 
งานกีฬา              7.00  2.63 
การใหบ้ริการ             28.00  10.53 
ข้อมูลนักศึกษา             12.00  4.51 
เอกสารงบประมาณโครงการ              9.00  3.38 
การติดตาม-ส่งเอกสาร              4.00  1.50 
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งำนท่ีขอรับบริกำร จ ำนวนผู้ตอบค ำถำม ร้อยละ 
การประสานงาน              7.00  2.63 
บริการยืมอปุกรณ์ต่างๆ              8.00  3.01 
ศูนย์ออกก าลงักาย              8.00  3.01 
อื่นๆ              9.00  3.38 

รวม           266.00  100.00 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นงานกิจกรรมนักศึกษา  (ร้อยละ 51.00) 
 

ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร 

     ตำรำงท่ี 5 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร จ ำนวนผู้ตอบค ำถำม ร้อยละ 
น้อยที่สุด              4.00  1.50 

น้อย             19.00  7.14 
ปานกลาง             84.00  31.58 

มาก             89.00  33.46 
มากที่สุด             70.00  26.32 

รวม           266.00  100.00 
        ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  (ร้อยละ 33.46) 
 

ตำรำงท่ี 6 ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 

ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึงพอใจ 

มีช่องทางการใหบ้รกิารที่เหมาะสม 3.76 0.97 มาก 
ข้ันตอนการใหบ้ริการมรีะบบชัดเจน ไม่ซับซอ้น 3.91 0.92 มาก 
มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการให ้ 3.79 1.01 มาก 
การใหบ้ริการแต่ละข้ันตอนมีความรวดเร็ว 3.79 1.04 มาก 

รวม 3.81 0.98 มำก 
 จำกตำรำง พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มำก 
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ตำรำงท่ี 7 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึงพอใจ 

จัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่างๆ 3.91 0.91 มาก 
การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ใน Web site 3.88 0.86 มาก 
สถานที่มีความสะอาด ติดต่อสะดวก 4.09 0.87 มาก 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม 4.05 0.96 มาก 

รวม 3.98 0.90 มาก 
 จำกตำรำง พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
มำก 
  
 


